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Sumário executivo 
À medida que as organizações competem e crescem em uma economia global dinâmica, um novo 
conjunto de pontos cruciais para o sucesso empresarial se desenvolveu — resolvendo problemas 
complexos rapidamente, dimensionando interações com parceiros de maneira eficaz, expandindo 
as relações com clientes e permitindo inovações ágeis. Esses elementos são críticos para criar uma 
diferenciação de mercado e vantagem competitiva no cenário empresarial atual. Ecossistema de parceiros, 
fornecedores e clientes enfrentam desafios ainda maiores em seus modelos de engajamento, e uma 
dependência excessiva em estratégias que não incluem toda a gama de interações pode enfraquecer 
a eficácia dos negócios. 

Para ajudar as empresas a avaliar suas estratégias de colaboração, a Cisco contratou recentemente um estudo 
global para explorar o valor empresarial da comunicação presencial em organizações distribuídas em relação às 
suas interações com parceiros e clientes. A pesquisa, realizada pela Economist Intelligence Unit em dezembro 
de 2011, revela as perspectivas de liderança empresarial de 862 líderes empresariais de mais de 19 setores 
em relação ao valor da comunicação presencial e seu efeito em mais de 30 processos empresariais. 

Os dados destacam uma exposição relevante das práticas atuais para processos estratégicos e táticos 
e um desejo de aumentar a colaboração presencial para afetar positivamente os resultados empresariais 
entre colegas, parceiros e clientes.

As descobertas importantes do Estudo Global da Economist Intelligence Unit incluem: 

•  As comunicações presenciais importam para os líderes empresariais, com 75 por cento indicando que 
a colaboração presencial é crucial para o sucesso nos negócios, afetando os resultados empresariais 
mais do que outras formas de comunicação.

•  Hoje, os negócios estão cada vez mais expostos a opções limitadas de comunicação presencial, 
tanto dentro das organizações distribuídas, como pelos seus ecossistemas. Mais de 60 por cento 
das comunicações hoje em dia não ocorrem em tempo real.

•  Equívocos resultantes da falta de comunicação presencial em grandes projetos e iniciativas estratégicas 
apresentam risco aos negócios — 88 por cento dos líderes empresariais indicam que a exposição dos 
negócios e recursos afetam significativamente os resultados empresariais.

•  As comunicações presenciais bem-sucedidas são caracterizadas por uma interação totalmente engajada — 
sendo que 54 por cento dos líderes empresariais indicam que o fator de comunicação mais importante é 
discernir o nível de engajamento e foco por meio de uma combinação de sinais visuais e sonoros.

•  Existe um forte desejo de aumentar a colaboração presencial, e os resultados da pesquisa mostram 
o potencial de melhorar a produtividade e os resultados empresariais em mais de 20 por cento 
em processos empresariais cruciais. 
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A experiência presencial é importante:  
como alcançar melhores resultados empresariais
O crescimento e uma melhor reação às condições de mercado podem ser agilizados por meio de estratégias 
que estimulem a colaboração dinâmica entre especialistas e diferentes equipes multifuncionais. 

Este fato é refletido nas perspectivas dos líderes empresariais quanto ao valor da interação presencial 
dentro e fora das organizações. Mais de 75 por cento de todos os líderes empresariais indicaram que a 
comunicação presencial é crucial para o sucesso de seus negócios. Apesar de os resultados indicarem que 
essa tendência é global, as respostas ligeiramente mais elevadas da Europa (77 por cento) e Ásia-Pacífico 
(78 por cento) podem refletir a experiência regional, diferenças culturais e práticas empresariais (Figura 1).

1. Fonte: Pearn Kandola, A psicologia das comunicações empresariais em equipes geograficamente dispersas 2006 
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Figura 1. A comunicação presencial é determinante para o sucesso empresarial



Página 4 de 12           © 2012 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

White PaperPoder do “Pessoalmente”

Estilos de comunicação e exposição dos negócios 
devido a equívocos
À medida que as organizações aumentam o seu alcance em nível global, com 
ecossistemas mais complexos de indivíduos e grupos, o compartilhamento efetivo 
de conhecimentos e engajamento podem ser fatores significativos para o sucesso. Não 
se pode ignorar a importância da comunicação eficaz alinhada às metas dos negócios.

Para esse fim, mais de 73 por cento dos líderes empresariais indicaram que 
a colaboração presencial promove um melhor entendimento das questões 
estratégicas críticas. 

A pesquisa da Economist Intelligence Unit (EIU) valida os fatores das comunicações 
presenciais entre os públicos de parceiros internos, externos e clientes. Os principais 
fatores e motivações para o aumento da comunicação presencial incluem a resolução 
mais eficiente de problemas, a criação de relações, a compreensão de oportunidades 
expandidas e as preocupações ou problemas dos clientes (Tabela 1).

Tabela 1. Motivação para colaboração presencial nas interações entre colegas, parceiros e clientes 

Cinco principais motivações para reuniões presenciais

Com colegas
1. Resolver grandes 

problemas com maior 
eficiência

2. Resolver um 
problema ou criar 
uma oportunidade 
rapidamente

3. Compreender 
melhor as questões 
subjacentes

4. Gerar melhores 
relações a longo prazo

5. Compartilhar 
informações sensíveis

Com parceiros/
fornecedores
1. Gerar melhores relações 

a longo prazo

2. Resolver grandes problemas 
com maior eficiência

3. Resolver um problema 
ou criar uma oportunidade 
rapidamente

4. Compreender melhor 
as questões subjacentes

5. Criar mais diálogos ou 
debates sobre produtos 
ou serviços adicionais

Com clientes
1. Gerar melhores relações 

a longo prazo

2. Compreender melhor 
as questões subjacentes

3. Resolver um problema ou criar 
uma oportunidade rapidamente

4. Resolver grandes problemas 
com maior eficiência

5. Criar mais diálogos ou 
debates sobre produtos 
ou serviços adicionais
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No entanto, quando perguntados sobre os modos de comunicação em uso hoje, os entrevistados indicaram 
que a maioria (mais de 60 por cento) das suas interações não ocorre por meio de opções em tempo real, 
como o e-mail (Figura 2). 

Figura 2. Tipos de comunicação em uso hoje 
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As comunicações eficazes podem representar um desafio à produtividade, quando as comunicações 
eletrônicas e não em tempo real dominam a interação entre equipes, culturalmente diversas. Pearn Kandola 
identificou um atraso na psicologia da comunicação empresarial eficaz, sugerindo que leva duas semanas 
para adquirir a confiança e até quatro vezes mais tempo para comunicar mensagens eletronicamente do 
que presencialmente. 

Quando as comunicações não vão bem, as organizações podem ficar demasiadamente expostas. 
Oito de cada dez entrevistados disseram que houve equívocos em projetos de alto impacto quando 
opções de comunicação presencial não estavam disponíveis ou não foram usadas em interações cruciais. 
Nessas situações, o uso de opções alternativas de comunicação (como e-mail, telefone ou soluções 
de conferências via internet) expôs o negócio a resultados negativos, incluindo atrasos (45 por cento 
dos entrevistados), recursos adicionais para realinhar esforços (33 por cento dos entrevistados), 
e alterações imprevistas no direcionamento do projeto (12 por cento dos entrevistados).

Essa exposição em potencial é difícil de ser aceita em um ambiente de mercado altamente competitivo, 
onde o tempo e a colaboração são essenciais para se ter vantagens competitivas.
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Colaboração presencial: fatores de sucesso empresarial
O crescimento e uma melhor reação às condições de mercado podem ser agilizados por meio de estratégias que 
estimulem a colaboração dinâmica entre especialistas e diferentes equipes multifuncionais — sem as restrições das 
comunicações hierárquicas tradicionais.

Na maioria dos ambientes de trabalho os indivíduos estão invariavelmente envolvidos com muitos projetos simultâneos 
e podem representar diferentes culturas e conhecimentos. Os meios de comunicação que reduzam a ambiguidade 
e forneçam um rápido retorno e oportunidades de colaboração em tempo real, em relação ao conteúdo e materiais 
compartilhados, proporcionarão os melhores resultados.

Quando perguntados sobre os atributos de uma comunicação presencial bem-sucedida, os entrevistados apontaram 
a necessidade de ambientes mais comunicativos, onde os participantes possam discernir facilmente, não apenas o 
nível de engajamento e foco de seus colegas (91 por cento), mas também os sinais visuais e verbais. Os resultados 
validam os atributos de comunicação para que as interações pessoais estimulem a criatividade, promovam um melhor 
entendimento e ajudem a construir relações, porque os participantes obtêm um retorno, não apenas por meio das 
expressões faciais, mas também de gestos e linguagem corporal (Figura 3). 

Figura 3. Atributos das comunicações mais bem-sucedidas

Ao colaborar com outras pessoas em uma relação comercial, eis o que é importante:

73% - As palavras empregadas

82% - O tom de voz

80% - Expressões faciais 

64% - Movimentos ou gestos conscientes

69% - Linguagem corporal subconsciente

91% - Engajamento e atenção ao conteúdo compartilhado
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Exemplos de como 
as empresas estão 
aproveitando a 
colaboração presencial

• Relações com o cliente: incrementar 

as relações com o cliente e acelerar 

as vendas. Uma multinacional de alta 

tecnologia acelerou os ciclos de venda 

em até 10 por cento e aumentou 

os fechamentos de venda em 

2 por cento por meio das experiências 

presenciais entre os clientes, equipes 

de vendas e executivos utilizando 

Cisco TelePresence®. 

• Interação organizacional e entre 

colegas: agilizar a tomada de decisões 

em equipes multifuncionais, com 

experiências presenciais. A Statoil 

reduziu a resolução de problemas 

de dois meses para duas semanas 

com o aumento das experiências 

presenciais proporcionados pela 

Cisco TelePresence. 

• Envolvimento dos parceiros: forjar 

relações mais estreitas com parceiros e 

fornecedores. A Volkswagen aumentou 

o acesso a especialistas com a 

expansão da interação presencial, 

resultando em uma redução de 

50 por cento do tempo de reparo. 

Interações presenciais: melhora nos processos 
empresariais estratégicos e diários
Embora as reuniões pessoais e colaboração sejam muitas vezes visadas para o 
engajamento estratégico ou executivo, modelos efetivos de comunicação podem 
ser aplicados mais amplamente em diferentes processos empresariais para alcançar 
melhores resultados.

Quando líderes empresariais foram solicitados a avaliar mais de trinta processos 
empresariais comuns que envolvem a interação com colegas, parceiros e clientes, 
as respostas à pesquisa capturaram as melhores práticas onde o aumento da 
colaboração presencial pode aumentar a produtividade ou os resultados dos 
negócios quando aplicada estrategicamente. Os resultados identificaram reuniões 
táticas, cotidianas e estratégicas em que o engajamento presencial aumenta o valor 
para os negócios e apontam oportunidades para as organizações considerarem 
aumentar o investimento em reunir suas equipes presencialmente (Tabela 2). 

Tabela 2. Colaboração presencial: classificação dos processos de negócios 

Nível de importância Tipo de reunião

Necessidade de comunicações presenciais acima da média

Início de projeto/reuniões iniciais Tática

Primeiras apresentações Estratégia

Debates — ideias novas/inovações Estratégia

Administração de problemas com muitos outros indivíduos Tática

Gestão de crises Estratégia

Treinamento de membros da equipe Tática

Necessidade de comunicações presenciais normal

Renovações de contrato Tática

Planejamento estratégico/discussões estratégicas Estratégia

Conhecer clientes novos Estratégia

Co-desenvolvimento de planos de projeto Tática

Acordos contratuais/extensões Estratégia

Necessidade de comunicações presenciais baixa

Início de projeto com uma nova equipe Estratégia

Atualizações de projeto frequentes Tática

Atualizações de projeto diárias/normais Tática

Reuniões de subgrupos com os principais participantes Tática
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Como identificar as vantagens 
empresariais: o poder do índice presencial 
É possível gerar valor com a expansão das experiências 
presenciais em diferentes organizações e grupos de trabalho, 
adotando uma abordagem direcionada para maximizar o retorno.

A análise de perfis de negócios entre centenas de respostas 
identificou um tema recorrente. O foco nas experiências 
presenciais para processos direcionados tem o potencial de 
alterar a eficácia dos processos empresariais. As percepções 
combinadas dos executivos que participaram do estudo 
apontaram áreas críticas onde se deve considerar o aumento 
na colaboração presencial nas interações entre colegas, 
clientes e parceiros para aumentar a eficácia e eficiência 
dos diferentes processos empresariais.

O agrupamento desses processos de acordo com o nível de 
eficácia resultante do uso da colaboração presencial destaca 
seis processos onde há um investimento acima da média 
na comunicação presencial agora e no futuro. A categoria 
acima da média corresponde a resultados empresariais 
melhorados e distintos que podem estar relacionados à 
maior produtividade, agilidade no lançamento de produtos 
e eficiência, podendo representar uma vantagem e 
diferenciação no mercado (Figura 4). 

Figura 4. O poder da modelagem presencial 
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Conclusão 
O poder da experiência presencial nas interações cruciais e momentos críticos pode 
amplificar a eficácia da produtividade dos empregados na colaboração cotidiana 
e também em engajamentos estratégicos.

As estratégias de colaboração que aumentem as experiências presenciais 
entre as organizações podem melhorar os resultados empresariais e aproveitar 
o poder das relações e interações entre equipes de forma mais eficaz em 
processos selecionados para obter vantagens competitivas. 

A estratégia colaborativa correta aproveita os bens mais valiosos que a sua 
organização tem — as suas pessoas e as relações que você tem com os clientes, 
parceiros e fornecedores. Reunir a experiência, as perspectivas e o conhecimento 
dos colegas e indivíduos que fazem parte da sua comunidade empresarial por meio 
de comunicação e colaboração presencial é uma forma poderosa de estimular a 
inovação e transformar processos empresariais críticos. E, de acordo com esses 
líderes empresariais, a comunicação presencial tem um efeito significativo sobre 
os negócios — representando um elemento complementar para um conjunto mais 
amplo de opções de comunicação que, quando aplicado de forma direcionada, pode 
maximizar o impacto e a produtividade dos negócios. Usando as percepções dessa 
pesquisa e as melhores práticas dos executivos globais, a Cisco pode ajudá-lo a 
aproveitar o poder das experiências presenciais com soluções tecnológicas que 
incrementem essas experiências por toda a sua organização e complementem 
as soluções existentes de comunicação e redes.

Sobre o estudo
A pesquisa on-line, realizada pela Economist Intelligence Unit em dezembro de 2011, 
entrevistou 862 líderes empresariais dos Estados Unidos (323 respostas), Europa 
(344 respostas), e Ásia-Pacífico (195 respostas). Esses executivos representaram 
empresas de diversos setores e tamanhos (de pequenas a grandes empresas). 

Para obter maiores informações, visite: www.cisco.com/go/economist


